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1 Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen 

 
Fylkeskonservatoren ble bedt om å utarbeide budsjett for arkeologiske registreringer etter 
kulturminneloven §§ 9 og 10 i e-post av 2. april 2020 fra utbygging og ressurs-avdelingen hos 
Agder fylkeskommune v/Anlaug Konnestad Nordal. Budsjettet ble oversendt i e-post av 15. 
mai 2020. Planlagt oppstart var 13. juli 2020, men registreringene ble utsatt på grunn av 
hensyn til beitende husdyr.  
 
Hensikten med reguleringsplanen er bygging av ny bro på Senumstad, Birkeland kommune.   
 
Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens § 9, hvor fylkeskommunen 
er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med 
hensynet til automatisk fredede fornminner.  
 
Registreringene ble foretatt den 07-11.09, 15-16.09.2020 og 18.10.2020.  
Rapporten ble skrevet den 13, 16, 19-21.10 2020 
 
Området som skulle undersøkes var på 53 300 m². Totalt ble det avdekket ca. 1 457m². Dette 
er ekskludert elven som går gjennom planområdet. Av det overnevnte arealet ble ca. 12 600 
m2 vurdert som potensielt for sjakting. Til sammen ble det gravd 21 søkesjakter i området 
med varierende bredde og lengde. Det ble gjort funn av sikre strukturer i 8 av sjaktene. 
(Askeladden id: 271833). 
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2 Natur- og kulturmiljø i området 
 

2.1 Naturmiljø 

 
Figur 1. Oversiktskart over planområdet i blått 

Planområdet ligger langs Senumstadfjorden, en del av Tovdalsåna. Denne elven er regulert og 
varierer noe i høyde. Den var mens vi var på registrering lavere enn hva kartet viser. 
Fjellsidene langs elven er bratte, noe som gjør de små flatene og stedene med større flater for 
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bebyggelse, særdeles interessant. Det er i planområdet flere flater og bakker som strekker seg 
opp fra elven som kan ha arkeologisk potensialet. Høyest interesse har flatene vest for elven 
rundt dagens vei til Vengusdalveien (FV406) Disse flatene er i dag beitemark og ligger fint til 
i forhold til landskapet rundt. De er solfylte og ser ut til å være selvdrenerende. Det er også 
her det er best plass. Nederst mot elven består de av rullesteinstrand.  

 

Figur 2. Åkeren nord for Vengusdalveien 

 

 

Figur 3. Søndre åker sett fra andre siden av elven. 

 

 

Figur 4. Søndre åker med utsikt nedover elven. 
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Øst for elven er det to flater som virker interessante. Den første er sør for broen og helt 
sør i planområdet. Denne flaten heller slakt ned mot vandet og må ha vært et fint sted å legge 
til for å komme til flatene lenger bak, utenfor planområdet. Dog observerte vi i felt at var 
dype spor etter ATV eller traktor her som har forstyret og ødelagt en del av undergrunnen.  
Et lite stykke nord for broen er det en liten høyde som stikker ut i elven. Herifra er det god 
utsikt oppover og nedover elven. Dette er en tre bevokst liten kolle med det som ser ut til å 
være gode undergrunns masser. Mellom denne kollen og vegen er det en liten sadel som kan 
ha vært aktuell for bosetning i steinalderen med sted å legge til både nord og sør. Videre inn 
mot veien er det rester av en gammel påker og spor etter den gamle fylkesveien. Hele dette 
området er beplantet med trær.  
 

2.2 Kulturmiljø 
 

Det finnes ingen tidligere 
registrerte kulturminner 
innenfor planavgrensningen. 
Det skal ha vært noen steiner 
som lokalbefolkningenn har 
ment at var en del av en 
fotokjede til en gravrøys 
ID76912, men disse er i dag 
fjernet. Litt lenger oppi bakken 
ligger noen naturlige røyser 
(ID51997). Ellers er det en haug 
nord for planområdet som 
lokalbefolkningen også har lurt 
på om kan være en gravhaug, 
men det ser mer ut til å være en 

naturlig elvemorenehaug. Det skal også ha vært en potetåker på toppen av haugen.  
Det har vært gårdsdrift og ferjeleie på stedet i lang tid. Den eldste gårdsbebyggelsen som er 
på forhånd kjent fant sted i 1639, med en skattskyld på 1 hud (Tveite, 1969, s. 414).  
Automatisk fredede kulturminner i nærheten av planområdet: I umiddelbar nærhet av 
planområdet og som er synlig fra planområdet, er det ikke tidligere registrert noen 
kulturminner. Det nærmeste er bosetningsspor og en gravrøys på Grøndalssletta 1,5 km 
nordøst langs elven for planområdet. Og gravfeltet 41730 på Furholt 2,5 km lenger sørvest 
langs elven. Rett vest, opp i fjellet 1,7 km i luftlinje ligger gravminnet Reinhonnsrøysa. Dog 
er dette mer utilgjengelig fra planområdet enn kulturminnene langs elven.  
 

 

  

Figur 5. Kartutsnitt hentet fra Askeladden, Riksantikvarens 
kulturminnedatabase, viser kjente kulturminner i området. 
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3 Undersøkelsesmetoder 

Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av visuell 
overflateregistrering. En slik befaring innebærer at man registrer kulturminner som kan sees i 
naturen med det blotte øyet. Eksempler på slike kulturminner er; rydningsrøyser, 
fangstgroper, steingjerder, hustufter, bautasteiner, gravhauger, kullmiler, tjæremiler, rester 
etter jernvinner etc.  

Prøvestikking innebærer at det graves mindre prøveruter på ca. 40x40 cm. Rutene har 
varierende dybde der regelen er at man graver seg ned til berg eller steril undergrunnsmasse 
som for eksempel leire. Massen i prøverutene ble vannsollet/tørrsollet.  

Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av maskinell 
sjakting. Maskinell sjakting innebærer å lagvis fjerne matjordlaget i 3-4 meters brede sjakter 
med gravemaskin og krafse for å komme ned til undergrunnen. På denne måten blir eventuell 
fortidig aktivitet avdekket og avtegner seg mot undergrunnen. Disse vises eksempelvis som 
kullholdige strukturer, ofte med fet jord og funn av arkeologiske artefakter. Den vanligste 
funngruppen ved slik metodebruk er boplasspor fra bronsealder og jernalder. Fornminnetyper 
som kokegroper, stolpehull, ildsteder og overpløyde graver er relativt vanlige funn.   

Det ble også gjennomført søking med metalldetektor over de positive sjaktene og i 
området rundt strukturer. Her var målet å plukke opp metallgjenstander som kunne ligge igjen 
i massene. Vi fikk hjelp med metalsøking av Geir Haugås og Olav Gauslå.  
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4 Resultat av registreringen 

 

Figur 6. Oversiktskart over resultatet av undersøkelsen 

 
Det ble lagt 21 sjakter hvorav 8 var positive. Det ble funnet 29 sikre strukturer Det ble også 
tatt 3 prøvestikk nede ved stranden på vestsiden av elven uten noe klart resultat. På østsiden 
av elven ble det tatt 16 prøvestikk. Det var ikke mulig å finne noen spor av forhistorisk 
menneskelig aktivitet. Det var noen rester av nyere tids åker, og vanlig bakgrunnsstøy som 
moderne og nyere tids søppel. Dermed er samtlige prøvestikk å regne som negative.  
 

4.1 Overflateregistrering 
Første prioritering ved et feltarbeid er alltid å synfare planområdet så vi får en god strategi for 
de arkeologisk registreringen. De to jordene på vestsiden av elven ble ansett som området 
med høyest arkeologisk potensialet. Det ble derfor satt i gang sjakting der først. Vi tok senere 
en grundigere vandring på østsiden langs elven. Det ble da funnet spor etter gamle 
fylkesveien ved dagens bro (272154-4) og langs dagens vei (272154-5) nordøst i 
planområdet.  
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4.2 Prøvestikking 

 

Figur 7. Ane prøvestikker prøvestikk 2. 
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Det ble tatt 16 prøvestikk fordelt på 
tre områder. Ingen av prøvestikkene 
var positive.  
De første tre prøvestikkene ble tatt på 
vestsiden av elven, sør for broen. 
Tanken var at odden med åkerreina 
her utgjør et fint område for å legge til 
og ha en steinalderbosetning. Det var 
innfor planområdet ikke mange 
optimale områder, men det ble forsøkt 
stikket på det beste. Rett sør for 
planområdet er det en flate som ansees 
som større potensialet. Prøvestikkene 
her var fylt med mye større og mindre 
stein og grus masser.  

På østsiden av elven ble det 
først lagt tre prøvestikk sør i 
planområdet i en liten bakke ned mot 
elven. Dette området var sterkt 
forstyret av traktor/atv spor og 
opphevde voller. Det lyktes oss dog å 
ta tre prøvestikk i uforstyrret masser. 
Dog var det ingen positive. Massene 
besto av torv på silt, eller med andre 
ord, elveavsetningsmasser.  

Det siste området som ble prøvestukket var odden og flaten norøst for broen, på 
østsiden av elven. Dette området lå ca. 200 meter nord for dagens Senumstad bru. Her var det 
en liten odde og en sadel som ble prioritert. Massene var blanding av lett skogsjord og silt, 
men det var ikke noe positivt materialet. Det ble vurdert å stikke lenger inn mot veien, men vi 
vurderte det til at det området var for forstyret av moderne masser.  

Prøvestikkingen ga dermed ikke noe positivt resultat. Vi mistenker at dette skyldes at 
det er bedre områder på vestsiden av elven utenfor planområdet, som gir bedre lys, lettere 
tilgang, og ikke minst, større plass.  
 
 
 

Figur 8. Et negativt prøvestikk. P.S. 15 
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4.3 Sjakting 

 

Figur 9. Oversikt over sjaktet områdd. 

 
Det ble lagt 21 sjakter i planområdet. Samtlige var på vestsiden av elven på de to åkerflatene 
her. De to flatene er i dag delt av fv. 406 Vegusdalveien, men har originalt vært en flate. 
Sjaktene ble fordelt med 11 sjakter på åkeren nord for veien og 10 sør for veien. Det var 
området sør for veien som ga det beste resultatet med 5 av 10 sjakter positive. De positive 
sjaktene kan deles inn i to hoved konsentrasjoner. 12-15 sørøst på flaten, og sjakt 20 og 21 
vest på flaten. Funnene består av strukturer som stolpehull, kulturlag, kullkonsentrasjoner og 
grøfter.  
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4.4 Bosetningsspor. Lokalitet 271833 
4.4.1 Nordre jordet 

 

Figur 10. Sjaktene på det nordre jordet. 

 
Det ble ved sjakting funnet en boplass bestående av stolpehull, kulturlag, kokegroper, 

ildsteder, grøfter og dyrkingslag. Stolpehullene fordelte seg i to konsentrasjoner, en i sjakt 20 
og en i sjakt 21.  
 Nord for Fv. 406 ble det funnet tre kulturminner. I sjakt 3 ble det funnet to strukturer 
kokegrop 271833-1 og grøft 271833-2. Kokegropen var oval i flate, 165 x135 cm og besto av 
mye skjørbrent stein i tillegg til en kullrand. Denne strukturen ble snittet og det ble tatt ut en 
kullprøve (KP1.) fra bunn av strukturen. Det var tegn på at strukturen var noe forstyret, men 
det så ikke ut tå å ha noe betydning i profilen. Ca. 8 meter sør ligger grøften (271833-2). Den 
er av ukjent type, men ser ikke ut til å være en dreneringsgrøft eller plogspor. Det ble gjort et 
lite snitt hvor grøften var 50 cm bred. Den var her 20 cm dyp med mørk siltholdig sand, med 
en del grus. 
 I sjakt 9 og 10 fant vi spor av et dyrkingslag (271833-3) Dette laget var ca. 20 cm tykt 
i sjaktene og besto av minst to faser. Kp.2 ble tatt fra dette laget.  
 Det ble også i toppmassene i sjakt 3 funnet rester av et hæljern fra en nyere tids sko 
ved hjelp av metalldetektor.  
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Figur 11. Kokegrop 271833-1. 

 

 

Figur 12. Den ukjente grøften 271833-2. 
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Figur 13. Vi var heldige og fikk hjelp av metaldetektoristene Geir Haugås (T.V.) og Olav Gauslå. 
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4.4.2 Sørøstre del av søndre åker.  

 

Figur 14. Søndre jordet. 

 
På søndre åker er det to områder som skiller seg ut. Det er området sørøst i på åkeren, 

og husområdene i vest. Av dem startet vi sjaktingen nederst ved vannet med sjakt 12. Det 
viser seg vannstanden i elven var lavere enn det kartet over viser. Ved befaring med maritimt 
museum 19.10.20 var vannet steget igjen, noe som gjorde at store deler av sjakt 12 samt 
ildsted 271833-4 er dekket av vann.  
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Figur 15. Ane dokumenterer struktur 271833-4, mens Håkon graver sjakt 12. 

 
I sjakt 12 ble det funne rester av den 
gamle fylkesveien, samt deler av den 
gamle fergen (Se under) og et 
basengformet ildsted (271833-4). 
Ildstedet var oval eggformet i flate 180 
x 95 cm. I midten var det en del sand. 
Det var ikke spor etter skjørbrent stein. 
Strukturen ble snittet og kullprøve ble 
tatt fra bunnen av strukturen. Dette 
ildstedet lå under den gamle veien.  

 
 
 
 
 

Figur 16. Planfoto av ildstedet 271833-4 
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Figur 17. Snitt gjennom ildsted 271833-4 

 

 

Figur 18. Rester av den gamle fergen blir funnet. 
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Sjakt 14 ble lagt over kanten av åkeren og viste seg å inneholde et svært tykt kulturlag 
og dyrkningslag (271833-7). Dette laget var på det meste 1,2 m tykt. På kanten viste det seg å 
være en Åkerrein (271833-6.) Det ble tatt to kullprøver fra kulturlaget og åkerreinen (K.P. 5 
og 6)  

 

Figur 19. Tegning av Åkerreinen og kulturlag. 271833-6 og -7 

 
Kulturlaget besto av 8 lag, samt undergrunn (L9) Lagene er som følger  

1. Brun moderne matjord, rød tak tegl i laget. 
2. Brun og litt oransjespettet siltholdig sand, dyrkning, finere sand 
3. Brun noe grusholdig siltsand, akkumulerte masser bak åkerrenne 
4. Mørk brun tett grålig Jappbrun, fetlig sandholdig silt, åkerrenne  
5. Mørkere brun, litt lakristoner, kullholdig grov silt  
6. Grålig mørk sandholdig silt  
7. Mørk mørk gråsprengte brun klebrig silt, åkerrenne 
8. Mørk sortbrun leirholdig siltsand, kullholdig, åkerrenne  
9. Undergrunn, rødbrun sand.  
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Tykkelsen på lagene her var 
på ca. 90 cm. Alle fasene 
viser lang aktivitet i 
området. Dette kulturlaget 
ble også funnet i sjakt 15 
hvor den delvis lå over 
strukturene her. 
Utstrekningen til dette 
kulturlaget/dyrkingslaget 
mot vest har blitt avgrenset 
ved overflateregistrering. 
Totalt anslåes det at dette 
kulturlaget/dyrkingslaget 
dekker opp mot 730 m2.  
 
 
 

 

Figur 21. Sjakt 14 graves. 

Figur 20. Kulturlaget/dyrkingslaget ved Åkerrennen som tegnet over. 
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Figur 22. Sjakt 14 nettopp startet opp. Tykke, tykke kulturlag. 
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I sjakt 14 under kulturlaget ble det også 
funnet en kullflekk 271833-5 som ble 
snittet. Denne lå i kanten på sjakten, der 
kulturlaget var på sitt tykkeste (1,20 m). 
Det ble derfor besluttet å ikke utvide 
sjakten. I sjakten hadde denne strukturen 
en trekantet form. Det ble besluttet å 
snittestrukturen. Den hadde da fin 
avrundet bunn og var tydelig ikke 
naturlig eller en del av 
kulturlaget/dyrkingslaget over. 
Strukturen var ca. 15 cm tykk med en 
klar kullinse i bunn. Det er trolig snakk 
om et lite ildsted, muligens en kokegrop 
eller et stolpehull. Det er dessverre 
vanskelig å si. K.P. 5 ble tatt fra bunnen 
av strukturen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23. Struktur 271833-5 med kulturlag/dyrkningslag 
over. 

Figur 24. Profil av struktur 271833-5 
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I sjakt 15 ble det funnet 4 strukturer. 
En kokegrop som lå litt for seg selv (271833-
11), og en konsentrasjon på to grøfter og en 
kulturlagsflekk 4 meter mot nordvest. 
Kokegropen er tydelig i plan, sirkulær 80 cm i 
diameter med skjørbrent stein og kullrand. Det 
var ingen tvil hvilken type struktur den var. 
Grøftene var noe mer uklare. Den ene 
(271833-27) hadde en del kull og skjørbrent 
stein i seg, men formen så ikke ut til å tilsi en 
kokegrop. Steinene så ut til å ligge for det 
meste mot kanten av grøften.  

Rett nord for østenden av grøfte 
271833-27 var det en lys siltsand 
kulturlagsflekk (271833-29) dette skilte seg 
klart fra undergrunnen. Det var ca. 1,5 m i 
diameter. 
 Nordvest for 271833-27 og på skrått 
opp mot profilveggen gikk det en smal grøft 
med noe kull og sot (s71833-28). Denne 
strukturen var ca. 3 meter lang og 30 cm bred. Den kan minne om en veggrøft, men vi er ikke 
sikker. Dette området kan ha vært et områdd for et hus, men det kan også være noe helt annet. 
Det ble på grunn av tid, ikke prioritert å snitte noen av strukturene i sjakt 15.  
 

 

Figur 26. Strukturene 271933-27 til -29 

 
 

Figur 25. Kull og steinholdig grøft 271833-27 
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4.4.3 Hus 1 

 

Figur 27. Hus områdd 1 med strukturnummer. For Askeladden ID se tabellen under. 

 

 

Figur 28. Husområddet 1 



 
Senumstad Bru 

 
 27 

 
# Askeladden Beskrivelse Relasjon Sted G.Nr.  

10 271833-10 Stolpehull. Takkstolpe 1.  
Diameter: 55-60 cm  
Ligger rett under matjorda ca. 30 cm, jorda rundt er 
lysebrun sand, fyllet i stolpehullet er mørk siltsand. 
Dybde på stolpehull ca. 17 cm. Rester av kull i 
fyllet. I midten er det et stolpeavtrykk med nesten 
rette sider, 80° helning, smalner litt mot bunn. 
L1: stolpeavtrykk, mørkere kullholdig grålig 
siltsand 
L2: nedgravning, gulig brun, lett grålig sand  
 

Hus 1 
Sjakt 21 
K.P. 7 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

11 271833-26 Stolpehull 
Takstolpe 2.  
Sirkulær i flate, 50 x 50 cm. Jevn og fin. Brun 
siltholdig sandmasser, litt kull.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

12 271833-12 Stolpehull. Takstolpe 3.  
Oval i flate, 50 x 30 cm, jevn og fin. Brun siltholdig 
sandmasser, litt kull. 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

13 271833-13 Vegstolpe 4. Usikker. Bunn av stolpehull.  
Sirkulær i flate, 15 x 15 cm. Jevn og fin. Brun 
siltholdig sandmasser, litt kull 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

14 271833-14 Stolpehull, takstolpe 4. Sirkulær i flate, 55 x 50 cm. 
Noe uklar avgrensing. Kullholdig mørk brun 
siltsand. Mer kull enn i de andre.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

15 271833-15 Stolpehull. Takstolpe 5. Oval i flate, 50 x ? cm. 
Jevn og fin. Brun siltholdig sandmasser, litt kull. 
Steinete området, som gjør at avgrensningen er litt 
uklar.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

16 271833-16 Stolpehull. Takstolpe 6.  
Oval i flate. 66x50 cm. Kullholdig mørk brun 
siltsand. Mer kull enn de andre stolpehullene i 
området.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

17 271833-17 Stolpehull. Vegstolpe 1.  
Liten rund vegstolpe. Diameter 18 cm. Brun 
siltsand.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

18 271833-18 Stolpehull. Takstolpe 7. 
Oval. 40x35 cm. Jevn og fin. Brun siltholdig 
sandmasser, litt kull. Noe stein 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

19 271833-19 Stolpehull. Ukjent orientering.  
Oval. 40x35 cm. Jevn og fin. Brun siltholdig 
sandmasser, litt kull. 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

20 271833-20 Stolpehull. Vegstolpe 2. 
Sirkulær i flate. 20x20 cm. Jevn og fin. Brun 
siltholdig sandmasser, litt kull. Noe stein 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

21 271833-21 Stolpehull. Vegstolpe 3. 
Sirkulær i flate. 25x25 cm. Jevn og fin. Brun 
siltholdig sandmasser, litt kull. 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

22 271833-22 Stolpehull. Vegstolpe 5. 
Sirkulær i flate. 10x10 cm. Jevn og fin. Brun 
siltholdig sandmasser, litt kull. 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

23 271833-23 Bunn av en liten kokegrop.  
Oval i flate. 50x40 cm.  
Svært tynne toppmasser her, maks 10 cm. Steinete 

Sjakt 21 Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 
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undergrunn som en morenerygg.  

 
Nordvest på åkeren sør for veien ble det funnet en konsentrasjon på 13 strukturer. Ca. 

17 meter lenger sør ble det funnet en enkel liten kokegrop. De 13 strukturene tolkes som 
stolpehull. Av dem var det 7 som ble tolket som mulige takbærende stolper, og 5 som mulige 
vegstolper, samt en uklar stolpe. Av disse ble en stolpe snittet (S.10 Ask. ID: 271833-10). 
Denne stolpen hadde et tydelig stolpeavtrykk i profil og det ble tatt en kullprøve (K.P. 7) fra 
bunnen av denne strukturen. I plan var stolpen sirkulær 55-60 cm i diameter. Dybden var på 
30 cm. Fyllmassene til stolpehullene ser ut til å være nokså lik, nemlig brun siltholdig 
sandmasser med litt kull. Alle stolpehullene lå innen et areal å ca. 40 m. Toppmassene var 
tynne her på mellom 15 og 20 cm tykkelse.  
 

 

Figur 29. Planfoto av 271833-10 S. 10. 

 

 

Figur 30. Profilbilde av 271833-10. S, 10 
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Selv om det var mange stolpehull i en og samme sjakt, var det ikke mulig å 
identifisere noe klart hus eller stolperekke. Dog, ut fra det vi ser i sjakten så har trolig huset 
gått på tvers av sjakten, inn mot dagens fjøs. Under er en mulig tolkning. Det var denne 
tolkningen vi tok utgangspunkt inn/fikk inntrykk av i felt.  
 

 

Figur 31. Mulig tolkningsforslag med sammenheng mellom stolpene i hus 1 

 
Kokegrop 271833-23 lå kun 10 cm under dagens markflate i et grusmorene områdd. 
Undergrunnen var temmelig hard. Kokegropen var oval i flate, 50x40 cm. Med mye kull. 
Strukturen ble ikke snittet.  
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4.4.4 Hus 2 

 

Figur 32. veggrøft 271833-24 i nord, ildsted 271833-25 i midten og stolpehullene 271833-28 og -9 i sør 

 
# Askeladden  Beskrivelse Relasjon Sted G.NR.  
24 271833-24 Veggrøft.  

3,6mx0,4m.  
Går på tvers av pløyerettingen og passer ikke inn 
med dreneringer.  

Hus 2 
Sjakt 20 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

25 271833-25 Ildsted.  
Rektangulær i flate. 90x70 cm.  
Tykk kullkonsentrasjon med litt stein. 

Hus 2 
Sjakt 20 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

26 271833-8 Dobbelt stolpehull. 
Oval i flate 75x45 cm.  

Hus 2 
Sjakt 20 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

27 271833-9 Stolpehull.  
Sirkulær i flate 45x45 cm.  

Hus 2 
Sjakt 20 

Senumstad, 
Birkenes 
kommune 

61/4 

 
Sør i sjakt 20 ble det funnet fire strukturer som utgjør hus 2. Dette huset defineres ut fra 
veggrøft 271833-24 i nord, ildsted 271833-25 i midten og stolpehullene 271833-28 og -9 i 
sør. Mellom veggrøften og stolpehullene er det ca. 6 meter. For beskrivelse av strukturene se 
tabellen over. Det som er avgjørende for definisjonen av hus er kombinasjonen av veggrøft, 
ildsted og stolpehull. Vi mener disse tre forskjellige huselementene taller en tydelig nok sak 
for at dette er et hus.  
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Figur 33. Veggrøft hus 2. 271833-24 

 
 

 

Figur 34. Ildsted hus to. 271833-25 
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Figur 35. Tre stolpehull hus 2. Til høyre dobbelt stolpehull 271833-8. Til venstre 271833-9 
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4.5 Nyere tids kulturminner i området. Lokalitet 272154.  
Før dagens Senumstad bro eksisterte var det et fergeleie med trekkbro. Den gamle fylkesveien 
406 gikk da noe annerledes enn i dag. Siden fergen var en trekkferge gikk veien ned til og 
langs strandkanten 272154-1. Dette fant vi spor av i sjakt 12. Her fant vi både rester av den 
gamle fylkesveien og deler av den gamle fergen. Ifølge lokalhistorien skal fergen ha blitt delt 
opp etter endt bruk og materialet blitt fordelt mellom de forskjellige gårdene i området. Det 
skal dog være mer igjen av fergen liggende rett sør for sjakt 12. Dette ligger periodevis under 
vann.  
 
 
 

 

Figur 36. Bilde av den gamle fergen da den var i bruk. Dette var en trekkferge. Foto: Sigbjørn Tveite. 
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Figur 37. Deler av den gamle fergen funnet i sjakt 12 
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4.5.1 272154-1 Gamle fylkesveien vest for elven.  

 

Figur 38. Rester av den gamle fylkesveien 272154-1 til høyre i bildet. 

 
Den gamle fylkesveien gikk på nedsiden av åkeren med gårdsrestene på 271833, og ned til 
strandkanten. Vi fant den her i sjakt 12 og det er tydelig at veien har vært en grusvei. 
Grusveien skiller seg klart fra undergrunnen/strandkanten til sør, ved å ha et mye tydeligere 
grus og steinlag, mens stranden og undergrunnen er sandavsatte masser fra elven. Det er dog 
tydelig at veien har gått helt i strandkanten. I sjakt 12 gikk veien hele sjaktens lengde. 
Oppover langs åkeren og forbi dagens gård er det lett å se veien i terrenget. 
 
4.5.2 272154-2 og 3 brofester og pilar.  
Paralelt med dagens bru er det mulig å finne rester etter reisverket til den gamle trekfergen. 
Det er på en bit av berget som stikker opp fra åkeren tydelige barduner og feste for å henge 
kabler, samt et malt dobbeltkvadrat med hvit innerst og sort ytterst. Ca. 20 m lenger øst mot 
elven finner vi rester etter et oppmurt fundament bygd opp av kampestein med betongkappe. 
Dette fundamentet er ganske forvitret i dag.  
 
4.5.3 272154-4 Gamle fylkesveien øst for ferjeleiet.  
Øst for elven, nederst ved vannet finner vi en liten rest av den gamle fylkesveien. Denne 
fremstår so et lite platå bygd opp fra undergrunnen, men delvis under vollen til dagens 
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fylkesvei. Mot elven er det en rekke større steiner som et fundament for veien. Det var størst 
stein ytterst mot kanten med mindre steiner mellom kanten og dagens veivoll. Denne 
veistubben er trolig i forbindelse med ferjeleiet og må være i nærheten ved der ferjen la til 
land.  
 
4.5.4 272154-5 gamle fylkesveirestene norøst i planområdet 

Nordvest i planområdet er det en gammel åker på en liten flate. Her fant vi rester av den 
gamle fylkesveien. Her ligger den i kanten av åkeren og delvis under dagens fylkesvei. Veien 
har en steinsatt kant i vest. Selve platået er fra ca. 10 -100 cm bredt. Veivollen til dagens 
fylkesvei er mellom 2 og 3 meter høyere enn veien og åkeren. 
 

 

Figur 39. Rester etter den gamle fylkesveien 
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5 Konklusjon 

Det ble funnet flere fredete og ikke fredete kulturminner i planområdet. De fredete 
kulturminne utgjør et gårdskompleks med tykke dyrkning og kulturlag (Ask. ID. 271833).  
Det ble også funnet spor etter det gamle fergeleiet og den gamle fylkesveien (Ask. ID. 
272154). Vi kan konkludere med at reguleringsplanen er i konflikt med automatisk fredete 
kulturminner.  
 
Kristiansand 
21.10.2020 
 
Theodor Lothe Bruun  
 
   
5.1 Referanser 
Tveite, J. (1969). Birkenes bygdebk, Bind 1 Gard og Grend. Birkenes 

bygdeboknemd. 
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6 Lister. 

Funnliste 
 

Forkortelser til funnlisten 
Forkortelse Beskrivelse 
# Funn-nummer  
ASK Askeladden 
Type Type av funn, eks, Flintfragment, bein, Kvartsfragment, etc. 
Relasjon Prøvestikk (PS) Nr., Struktur etc. 
Sted Sted funnet er gjort, lokalnavn og kommune 
G.NR.  Gårdsnummer 

 
# ASK Type Relasjon Sted G.NR. 
1 271833 Hæljern Løsfunn fra søkesjakter. Funnet 

ved metallsøking.  
Senumstad bru, 
Birkenes kommune  

64/1 
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Strukturliste 
 

Forkortelse Forklaring 
# Strukturnummer 
Beskrivelse Beskrivelse av prøvestikket, fyll, størrelse, dybde, etc 
F. Funn 
K.P. Kullprøve 
S. Struktur 
G.NR Gårdsnummer 
D:X Delområde: X 
O:X Områd: X 
Sted Lokalnavn og kommune.  
Relasjon Kullprøver, sjakter, prøvestikk, etc.  

 
# ASK Beskrivelse Relasjon Sted G.NR.  
1 271833-1 Kokegrop 1.  

Oval til rund i flate.  
165x130 cm.  
Mye skjørbrent stein. Kull i kantene, 
mest i nordøstre del av gropa. Plogspor i 
sørvestre del. Steiner for det mest i 
sørøstre del. Tydelig avgrenset 
kokegrop.  
L1: 0-7 cm. Fyllmasse. Skjørbrent stein. 
Brun siltholdig sand med rester av kull 
her og der.  
L2: 7-13 cm. Kullinse. Kull forstyret i 
midten av gropen pga. plog. 
L3: 13-20 cm. Rødlig sand og 
morenestein.  

Sjakt 3 
K.P. 1 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

2 271833-2 Grøft.  
Ca. 2 meter på tvers av sjakt. Øst-vest 
orientering.  
50 cm bred.  
Dybde 20 cm. Vanskelig å skille lag 
ettersom det for det meste er småstein i 
båe grøft og undergrunn. Grøfta består 
av mørk siltholdig sand. Jorden rundt er 
mer rødlig sand og morenestein. Mye 
stein i grøften også. 

Sjakt 3 Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

3 271833-3 Dyrkningslag  
Minst 2 fase.  

Sjakt 9-10 
K.P. 2 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

4 271833-4 Ildsted 1.  
Basengildsted, eggeformet i plan. 
180x95 cm.  
Ca. tre meter fra cannkanten. Ingen 
tendenser til skjørbrent stein. Sand i 
midten av ildstedet.  
L1: Sandblanding 
L2: 15 cm kullinse 
L3: Lysebrun sand med steiner.  
Ligger under den gamle fylkesveien.  

Sjakt 12 
K.P.3 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

5 271833-5 Kokegrop/ildsted.  
Ligger under 1,2 m tykt kulturlag. 
Rektangulær/trekantet i flate.   

Sjakt 14 
K.P. 4 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 



 
Senumstad Bru 

 
 40 

1 m lang. 20 cm bred ut fra 
profilveggen.  
Tykk fin kullinse i bunn. Ca. 15 cm 
tykk. Krapp side mot elv, slak opp mot 
baken.  
L1: Mørk brun sand.  
L2: Sort grålig kullholdig silt.  
Klart menneskeskapt struktur.  
 

6 271833-6 Åkerrein i kulturlag  Sjakt 14 
K.P. 5 og 6 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

7 271833-7 Kulturlag 2.  
L1: brun moderne matjord, rød taktegl i 
laget 
L2: brun og litt oransjespettet siltholdig 
sand, dyrkning, finere sand 
L3: brun noe grusholdig siltsand, 
akkumulerte masser bak åkerrenne 
L4: mørk brun tett grålig Jappbrun, 
fetlig sandholdig silt, åkerrenne  
L5: mørkere brun, litt lakristoner, 
kullholdig grov silt  
L6: grålig mørk sandholdig silt  
L7: mørk mørk gråsprengte brun klebrig 
silt, åkerrenne 
L8: mørk sortbrun leirholdig siltsand, 
kullholdig, åkerrenne  
L9: undergrunn, rødbrun sand 
 

Sjakt 14 og 
15 
K.P. 5 og 6 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

8 271833-
11 

Kokegrop. 
Sirkulær. 80x80 cm. Kullrand på 10 cm. 
Gråbrun siltsand i midten. Flere 
skjørbrente stein.   

Sjakt 15 Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

9 271833-
27 

Grøft.  
Stein og kullfylt grøft. Ca 2,5 meter 
lang. 50 cm bred.  

Sjakt 15 Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

10 271833-
10 

Stolpehull. Takkstolpe 1.  
Diameter: 55-60 cm  
Ligger rett under matjorda ca. 30 cm, 
jorda rundt er lysebrun sand, fyllet i 
stolpehullet er mørk siltsand. Dybde på 
stolpehull ca. 17 cm. Rester av kull i 
fyllet. I midten er det et stolpeavtrykk 
med nesten rette sider, 80° helning, 
smalner litt mot bunn. 
L1: stolpeavtrykk, mørkere kullholdig 
grålig siltsand 
L2: nedgravning, gulig brun, lett grålig 
sand  
 

Hus 1 
Sjakt 21 
K.P. 7 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

11 271833-
26 

Stolpehull 
Takstolpe 2.  
Sirkulær i flate, 50 x 50 cm. Jevn og fin. 
Brun siltholdig sandmasser, litt kull.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 
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12 271833-
12 

Stolpehull. Takstolpe 3.  
Oval i flate, 50 x 30 cm, jevn og fin. 
Brun siltholdig sandmasser, litt kull. 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

13 271833-
13 

Vegstolpe 4. Usikker. Bunn av 
stolpehull.  
Sirkulær i flate, 15 x 15 cm. Jevn og fin. 
Brun siltholdig sandmasser, litt kull 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

14 271833-
14 

Stolpehull, takstolpe 4. Sirkulær i flate, 
55 x 50 cm. Noe uklar avgrensing. 
Kullholdig mørk brun siltsand. Mer kull 
enn i de andre.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

15 271833-
15 

Stolpehull. Takstolpe 5. Oval i flate, 50 
x ? cm. Jevn og fin. Brun siltholdig 
sandmasser, litt kull. Steinete området, 
som gjør at avgrensningen er litt uklar.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

16 271833-
16 

Stolpehull. Takstolpe 6.  
Oval i flate. 66x50 cm. Kullholdig mørk 
brun siltsand. Mer kull enn de andre 
stolpehullene i området.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

17 271833-
17 

Stolpehull. Vegstolpe 1.  
Liten rund vegstolpe. Diameter 18 cm. 
Brun siltsand.  

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

18 271833-
18 

Stolpehull. Takstolpe 7. 
Oval. 40x35 cm. Jevn og fin. Brun 
siltholdig sandmasser, litt kull. Noe stein 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

19 271833-
19 

Stolpehull. Ukjent orientering.  
Oval. 40x35 cm. Jevn og fin. Brun 
siltholdig sandmasser, litt kull. 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

20 271833-
20 

Stolpehull. Vegstolpe 2. 
Sirkulær i flate. 20x20 cm. Jevn og fin. 
Brun siltholdig sandmasser, litt kull. 
Noe stein 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

21 271833-
21 

Stolpehull. Vegstolpe 3. 
Sirkulær i flate. 25x25 cm. Jevn og fin. 
Brun siltholdig sandmasser, litt kull. 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

22 271833-
22 

Stolpehull. Vegstolpe 5. 
Sirkulær i flate. 10x10 cm. Jevn og fin. 
Brun siltholdig sandmasser, litt kull. 

Hus 1 
Sjakt 21 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

23 271833-
23 

Bunn av en liten kokegrop.  
Oval i flate. 50x40 cm.  
Svært tynne toppmasser her, maks 10 
cm. Steinete undergrunn som en 
morenerygg.  

Sjakt 21 Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

24 271833-
24 

Veggrøft.  
3,6mx0,4m.  
Går på tvers av pløyeretingen og passer 
ikke inn med dreneringer.  

Hus 2 
Sjakt 20 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

25 271833-
25 

Ildsted.  
Rektangulær i flate. 90x70 cm.  
Tykk kullkonsentrasjon med litt stein. 

Hus 2 
Sjakt 20 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

26 271833-8 Dobbelt stolpehull. 
Oval i flate 75x45 cm.  

Hus 2 
Sjakt 20 
K.P. 9 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

27 271833-9 Stolpehull.  
Srkulær i flate 45x45 cm.  

Hus 2 
Sjakt 20 

Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

28 271833-
28 

Grøft 
Grå kull og sotlinse.  
3m lang. 30 cm bred. Mulig spor av en 

Sjakt 15 Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 
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veggstolpe øverst i nordvest.  

29 271833-
29 

Sirkulær kulturlagsflekk.  
Skiller seg klart fra undergrunn og 
toppmasser. Mulig kulturlag og 
stolpehull. Usikker.  
Diameter 1,5m.  

Sjakt 15 Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 

30 271833-
30 

Tradisjonslokalitet for smie.  
Ifølge grunneier skal det ha stått en smie 
i sørvestre hjørnet av nordre åker. Denne 
har blitt fjernet i nyere tid.  

 Senumstad, Birkenes 
kommune 

61/4 
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Kullprøveliste 
Forkortelse Forklaring 
# Kullprøvenummer 
ASK Askeladden 
Relasjon Sjakt, prøvestikk, struktur, etc.  
S. Struktur 
P.S. Prøvestikk.  
G.NR Gårdsnummer 
Sted Lokalnavn og kommune.  

 
 

# ASK Relasjon Datering Sted G.NR.  
1 271833-1 S. 1. Kokegrop   Senumstad, 

Birkenes kommune 
61/4 

2 271833-3 S. 3. Dyrkninglag 1 i sjakt 9.   Senumstad, 
Birkenes kommune 

61/4 

3 271833-4 S. 4. Ildsted. Sjakt 12.   Senumstad, 
Birkenes kommune 

61/4 

4 271833-5 S5. Kokegrop/ildsted. Sjakt 
14 

 Senumstad, 
Birkenes kommune 

61/4 

5 271833-6 
og 7 

Kullprøve fra åkerreina og 
kullturlag sjakt 14. Lag 4.  

 Senumstad, 
Birkenes kommune 

61/4 

6 271833-6 
og 7 

Kullprøve fra åkerreina og 
kullturlag sjakt 14. Lag 8. 

 Senumstad, 
Birkenes kommune 

61/4 

7 271833-
10 

S. 10. Stolpehull TS 1. Sjakt 
21. Hus 1.  

 Senumstad, 
Birkenes kommune 

61/4 

8  Utgår  Senumstad, 
Birkenes kommune 

61/4 

9 271833-8 S. 26. mulig dobbelt 
stolpehull. Hus 2. Sjakt 20.  

 Senumstad, 
Birkenes kommune 

61/4 
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Sjaktliste  
 

Forkortelse Forklaring 
# Sjaktnummer 
N/P Negativ/Positiv 
Beskrivelse Beskrivelse av prøvestikket, fyll, størrelse, dybde, etc 
F. Funn 
K.P. Kullprøve 
S. Struktur 
ASK Askeladden id.  
G.NR Gårdsnummer 
Sted Lokalnavn og kommune.  

 
 
 

# N/P Beskrivelse F/K.P./S./ASK Sted G.NR.  
1 N Størrelse: 25x2,5 m. Litt videre i sør.  

Toppmasser: 30 cm brun matjord 
Undergrunn: rød sand i bunn 

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

2 N Størrelse: 35x2,5m  
Toppmasser: 30 cm brun matjord 
Undergrunn: rød sand i bunn, belte med stein 
gjennom sjakta. 

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

3 P Størrelse: 32x2,5 m. 2 meter utvidlse i bredde i sør.  
Toppmasser: 30 cm brun matjord 
Undergrunn: mye stein og brun sand i delen av 
sjakta over kokegropa, rød sand i bunn i delen 
nedfor kokegropa. 

ASK: 271833-1 
(Kokegrop S.1)  
271833-2 (Grøft, 
S. 2)   
K.P. 1  

Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

4 N Størrelse: 25x2,5m  
Toppmasser: 30 cm matjord 
Undergrunn: mye småstein og brun sand i øverste 
del av sjakta, rød sand (eller er det leire?) i 
nederste del av sjakt.  

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

5 N Størrelse: 42x2,5m.  
Toppmasser: 30 cm matjord 
Undergrunn: veldig fine masser med rød sand, 
dreneringsgrøft midt i sjakta 

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

6 N Størrelse: 12x2,5m.  
Toppmasser: 30 cm matjord 
Undergrunn: Rødbrun og lysebrun leire 

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

7 N Størrelse: 16x2,5m 
Toppmasser: 20 cm matjord. 20cm eldre 
dyrkningslag.  
Undergrunn: rødlig sand. 

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

8 N Størrelse: 36x2,5 
Toppmasser: 40 cm dyp. Deler av den er de 
nederste 20 cm eldre dyrkningslag.  
Undergrunn: rød sand i bunn – spesielt i bunn av 
sjakt, morenemasser midt i sjakta og lysere brun 
sand.  

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

9 P Størrelse: 717,5x2,5m.  
Toppmasser: 30 cm matjord. Derreter 15-20 cm 
Eldre dyrkningslag litt lysere brun enn matjord 
Undergrunn: Noe rødlig leirespettet. 

ASK: 271833-3 
(Dyrkingslag S. 
3)  
K.P. 2.  

Senumstad, 
Birkenes 

61/4 
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10 P Størrelse: 22,5x2,5m.  
Toppmasser: Totalt 40 cm. 20 cm dyrkningslag, 
10-12 cm morenemasser, 10 cm med rødlig sand 
Undergrunn: Rødlig sand.  

ASK: 271833-3 
(Dyrkingslag S. 
3) 

Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

11 N Størrelse: 11,5x2,5m.  
Toppmasser: Totalt 35 cm dyp, 25 cm 
dyrkningslag, 5 cm morenemasser, 5 cm rødlig 
sand i bunn.  
Undergrunn: Rødlig sand i bunn. 

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

12 P Størrelse: 24,5x2,5m.  
Toppmasser: Dybde: 20-50 cm. 5 cm torv på 
grusmasser (den gamle veien272154-1) over 
undergrunn.  
Undergrunn: Lysebrun sand 

ASK: 271833-4 
(Ildsted 1, S. 4).  
K.P. 3.  

Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

13 N Størrelse: 3x3m.  
Toppmasser: 20 cm dyp, 5 cm torvlag, rødbrun 
sand med mye stein.  
Undergrunn: Rødbrun sand og småstein.  

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

14 P Størrelse: 25,8x2,5m  
Toppmasser: 30-120 cm tykt kulturlag.  
Undergrunn: Sandmorene 

ASK: 271833-5 
(Kokegrop/ildsted 
S. 5) 
271833-6 
(Åkerrenne S.6) 
271833-7 
(Kulturlag 2. S. 7) 
K.P. 4-6.  

Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

15 P Størrelse: 20,75x2,5. i midten 1 m utvidet over 5 
m. sørvest. 
Toppmasser: 30-40 cm dyrkningsjord. Minst to 
faser.  
Undergrunn: Rødbrun sandmorene 

ASK: 271833-7 
(Kulturlag 2. S. 7) 
271833-27 (Grøft, 
S.9)  
271833-28 (Grøft 
S. 28)  
271833-29 
(Sirkulær 
kulturlagsflekk, S. 
29)  

Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

16 N Størrelse: 12,80x2,5m  
Toppmasser: 30-40 cm Matjord. 
Undergrunn: Rødbrun til grå morenesand.  

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

17 N Størrelse: 11,35x2,5m 
Toppmasser: 30 cm. Matjord   
Undergrunn: Grå morene.  

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

18 P Størrelse: 11,75x2,5m  
Toppmasser: 20-100 cm dyrkningslag på 
myrmasser.  
Undergrunn: Rødbrun grå.  

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

19 N Størrelse: 17x2,5m. 
Toppmasser: 30-40 cm. Matjord.  
Undergrunn: Grålig rødbrun sand. 

 Senumstad, 
Birkenes 

61/4 

20 P Størrelse: 42x2,5m 
Toppmasser: 10-30 cm, tydelige pløyespor 
Undergrunn: lys rødlig sand, mye stein 

Ask: 271833-24 
(Veggrøft S. 24)  
271833-25 
(Ildsted S. 25) 
271833-8 
(Stolpehull S. 26) 
271833-9 
(Stolpehull S. 27)  

Senumstad, 
Birkenes 

61/4 
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K.P. 9 
21 P Størrelse: 35x2,5 m lang. I nord en utvidelse på 

6,5x5m vedsiden av sjakten.  
Toppmasser: 10-30 cm. Matjord 
Undergrunn: Lysebrun sand, til grusmorene.  
Sandmorene masser. Fin sand i nord til hard jord 
og morene i sør. 

S10-22. 
Stolpehull. 
S. 23. Kokegrop.  
Ask: 271833 
K.P. 7.  

Senumstad, 
Birkenes 

61/4 
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Prøvestikkliste 
 

Forkortelse Forklaring 
# Prøvestikknummer 
Beskrivelse Beskrivelse av prøvestikket, fyll, størrelse, dybde, etc 
F. Funn 
K.P. Kullprøve 
S. Struktur 
ASK Askeladden 
G.NR Gårdsnummer 
Sted Lokalnavn og kommune.  

 
 

# N/P Beskrivelse F/K.P./S/ASK Sted G.NR.  
1 N Størrelse: 40x40cm. 40 cm dyp.  

Toppmasser: Sandmasser med en del 
stein. Gråbrun.   

 Senumstad, Birkenes 61/4 

2 N Størrelse: 30x30cm. 40cm dyp.  
Toppmasser: 0-10 cm Toppmasser 
med stein 
L1: 10-40 cm sand med småstein. 

 Senumstad, Birkenes 61/4 

3 N Størrelse: 30x30cm. 40 cm dyp.  
Toppmasser: 0-5 cm Torv.  
L1: 5-25 cm brun sand med større 
stein. 
L2: 25-40 cm lysebrun sand med 
småstein. 

 Senumstad, Birkenes 61/4 

4 N Størrelse: 30x30cm. 10 cm dyp.  
Torv over omrotet undergrunn.  

 Senumstad, Birkenes 64/10 

5 N Størrelse: 40x40cm. 40 cm dyp.  
Toppmasser: 0-10 cm. Torv.  
L1: 10-25 cm. Mørk brun silt.  
L2: 25-40 cm Rødbrun sand.  

 Senumstad, Birkenes 64/10 

6 N Størrelse: 40x40cm. 40 cm dyp.  
Toppmasser: 0-10 cm. Torv.  
L1: 20-30 cm. Brun siltsand.  
L2: 30-40 cm. Rødbrun sand og grus.  

 Senumstad, Birkenes 64/10 

7 N Størrelse: 40x40cm. 25 cm dyp.  
Toppmasser: 0-15 cm. Torv 
L1: 15-25 cm. Rødbrun sand.  

 Senumstad, Birkenes 64/4 

8 N Størrelse: 40x40cm. 30 cm dyp.  
Toppmasser: 10 cm. Torv.  
L1: 10-30 cm. Rødbrun sand.  

 Senumstad, Birkenes 64/4 

9 N Størrelse: 40x40cm. 40 cm.  
Toppmasser: 10 cm. Torv.  
L1: 10-40 cm. Rødbrun sand. 

 Senumstad, Birkenes 64/4 

10 N Størrelse: 40x40cm. 20 cm dyp.  
Toppmasser: 0-10 cm. Torv 
L1: 10-20 cm Brun sand.  

 Senumstad, Birkenes 64/4 

11 N Størrelse: 40x40cm. 30 cm.  
Toppmasser: 10 cm. Torv.  
L1: 10-30 cm. Rødbrun sand. 

 Senumstad, Birkenes 64/4 

12 N Størrelse: 40x40cm. 15 cm.  
Toppmasser: 10 cm. Torv.  
L1: 10-15 cm. Rødbrun sand. 

 Senumstad, Birkenes 64/4 

13 N Størrelse: 40x40cm. 20 cm dyp.   Senumstad, Birkenes 64/4 
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Toppmasser: 10 cm. Torv.  
L1: 10-20 cm. Rødbrun sand. 

14 N Størrelse: 40x40cm. 20 cm dyp.  
Toppmasser: 10 cm. Torv.  
L1: 10-20 cm. Rødbrun sand. 

 Senumstad, Birkenes 64/4 

15 N Størrelse: 40x40cm. 20 cm dyp. 
Toppmasser: 10 cm. Torv.  
L1: 10-20 cm. Rødbrun sand. 

 Senumstad, Birkenes 64/4 

16 N Størrelse: 40x40cm. 20 cm dyp.  
Toppmasser: 10 cm. Torv.  
L1: 10-20 cm. Rødbrun sand. 

 Senumstad, Birkenes 64/4 

 


